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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

  .سم
 .به أجمعينينا محمد وعلى آله وصحنب ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-قال الحافظ العراقي 
اااااااااااا ب    ْذن  ل َغْيااااااااااار  َأْ ااااااااااا    :َوالسَّ  اإل 

ْيااااااااااااااار   ااااااااااااااا   َوَذا اَ    َمي   َغْيااااااااااااااار  م 
اااااْد ف اااااي َ ااااااف ر  َنْ اااااً    َبَلاااااى ،َوَلاااااْم َأج 

ااادْ   َن اااْا َ  اف اااي اْلَحْمااا   َأْ اااَ  ً  َوَلاااْم َأج 
اااااْد َماااااْن َفَعَلاااااهْ  ْ َلاااااْم َأج  ْياااااب   َو)ل ْلَ ط 

 َوَلَعاااااااااا ْ  ،َمااااااااااْ  أبوْ ااااااااااه  َفَ َجااااااااااا َ 
ْوا ااااااي اْلب َنااااااا َعلااااااى َمااااااا َذَ اااااار   َوَيْنَبغ 

ل هْ  :َوالثَّاااااااااام ن   ْذن  ب َماااااااااا َساااااااااَ ْحم   اإل 
 َ اااااااا   َبَذَلاااااااهْ ع   ر ي   ْصاااااااوبعااااااا   عَ 
اااااا ْ   َأَجْ ت ااااااه  َمااااااا َصاااااا َّ َلااااااهْ  :َوا  ْن َ   

اااااي   اَر ق ْطن  اااااواه  أو َحاااااَذ ْ )الااااادَّ  ْ َوس 
اااااااااااا    ْياااااااااااا َا :َوالتَّاس  ْذن  ب َمااااااااااااا أ ج   اإل 

دَّ  ْ     ،َور  اااااااااااااااااح   االْعت َمااااااااااااااااااد   :َوالصَّ
ْ ااااااادَ  ،أباااااااو ن َعاااااااْ م    هْ َوَ اااااااَذا اْبااااااان  ع 

َجاااااااااااَ    َوَقاااااااااادْ  اى َثااااااااااَ َ  ً َلاااااااااااوَ   بإ 
ااااااااااااااااَويَ  ااااااااااااااااي َتَ م   ه   اإلجااااااااااااااااا  ْنَبغ 

  َبل ْفاااااظ  َماااااا َصااااا َّ َلَدْ اااااه  َلاااااْم ي َ ااااا ْ 
 

ْفااااااااا      ل أَلْ اااااااااذ  َعْناااااااااه  َ ااااااااااف ر  أو ط 
اااااااااَرَأى )أباااااااااو الطَّ  اااااااااْور  ي   ْمه  ْ َواْلج   ب 

ااااااااا     اااااااااْ َتْتاااااااااَرا ف  ي   ب َحْضاااااااااَر   )اْلم    ع 
ْوم  أوَلااااااى ف ْعاااااا َ  ااااااَن اْلَمْعااااااد   َوْ ااااااَو م 

ْم َقاااااادْ  : َرَأْيااااااأ  َبْعَضااااااه   َسااااااَ َلهْ  ق ْلااااااأ 
اااافََّ  اَ سااااما َ   ف ْيَهااااا   ْذ َفَعاااا ْ  َمااااا اصَّ

  َ اااااْ    ْعَلااااام  اْلَحْمااااا  َ َوَ اااااَذا َأْ َهاااااار  
اااااااْي    ل اااااااهْ  ،الشَّ اااااااا ن ْبط  ْ    َأنَّ اااااااح   َوالصَّ

اااْب َماااْن َساااَ َلهْ  ْ َلاااْم ي ج  ْيااا    َو)اْبااان  م غ 
اااااااااا     هْ َلااااااااااٌ  َعم   ْ ح  َصاااااااااافَ  ،أو َسَ ص 

ااااا   َحْيث َماااااا َعاااااَر ْ   ُ ااااا   َجااااااَ  ال  َ ص 
ه   اااااااااْو َا :َف  ْيااااااااا َ  ،ل َشاااااااااْي    َلاااااااااْن َيج 

ااااااااااااْاد   َ ه  الن  َّ  َعَلْ ااااااااااااه  َقااااااااااااْد َجااااااااااااوَّ
اااااااااي  َوَنْصاااااااااٌر َبْعاااااااااَدهْ  ارَ ق ْطن   َوالااااااااادَّ

   ْعَتَمااااادْ  س  ْماااااب  َ ى َلااااااَرَأْياااااأ  َماااااْن وَ 
ه  َأَجاااااااااْاَ هْ   فحيااااااااا   َشاااااااااْي   َشاااااااااْي  
ْنااااه  َفَ اااا ْ  ه  م  ْنااااَد َشااااْي    َمااااا َصاااا َّ ع 

 

َجاَ    َوَشرْ   ط َهاَلْفظ  اإل 
 َقااااااْد َنَ َلااااااهْ  ْه  )اْباااااان  َفااااااار س  َأَجْ ت اااااا

َجاااااااااااااااَ هْ اَوا  نََّمااااااااااااااا ت ْسَتْحَساااااااااااااان    إل 
ْ َذا َذَ اااااااْر  ْلااااااام  )َواْلَول ْياااااااد   َطال اااااااَب ع 
ْ َ  َأنََّهااااااااااااا اَل ت ْ َباااااااااااا    ااااااااااااح   َأنَّ الصَّ

اااااااْ  ب َ ْتاااااااب  َأْحَسااااااان   َواْلَلْفاااااااظ      ْن ت ج 
 

ْو   َقااااااْد َأَجااااااْ أ  َلااااااهْ    َوا  نََّمااااااا اْلَمْعاااااار 
ااااااانْ   َوَماااااااْن َأَجاااااااااَ هْ  ،َعاااااااال م  ب ااااااااه   م 
ْ َشاْرطً  َعنْ  َماْرْ ا)َمال ك   َوَعاْن )أباي ع 

ر  َوَمااااااااااااااا اَل         ْشاااااااااااااا     الَّ ل َمااااااااااااااا  
ْوَن َلْفااااااااظ    َفاااااااااْنو  َوْ ااااااااَو َأْدَون   أو د 

 

أما ، به أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحاوصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد
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 : -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 
ْذن  ل َغْيااااااااااااار  َأْ ااااااااااااا    اااااااااااااا ب   اإل   َوالسَّ

 

ْفااااااااا    ل أَلْ اااااااااذ  َعْناااااااااه  َ ااااااااااف ر  أو ط 
  ج

اإلجازة لغير أهل وقت اإلجازة، يعني وقت التحمل باإلجازة حال كون المجاز  :النوع السابع من أنواع اإلجازة
وهذا تقدم متى  ،يتحمل الصغير ،يتحمل الفاسق ،، يتحمل الكافريعني مثل التحمل بالسماع والعرض ،غير أهل

ال  ،والشرط إنما هو حال األداء ،والخالف قد تقدم ذكره ،خمسالذكروا و  ؟متى يصح التحملو  ؟يصح السماع
 ؛يعني تطبيق الشروط التي ذكرها أهل العلم في الراوي إنما هو حال األداء، ال في حال التحمل ،وقت التحمل

 ،في البخاري وغيره ،وخرجوه في كتبهم في الصحيح ،وتلقاه األئمة ،حديث جبير بن مطعم تحمله حال كفره ولذا
ذا صح هذا في السماع ،وأما بالنسبة لحال األداء فال يقبل إال مع توافر الشروط ،وحال التحمل هو كافر وفي  ،وا 

 بناها على التيسير والتساهل من باب أولى. ن يصح في اإلجازة التي مرض الذي هو القراءة على الشيخ فلئالع
 يعني وقت التحمل لألخذ عنه ،غير أهل حين اإلجازةلاإلجازة  ،النوع السابع من أنواع اإلجازة ،يقول: والسابع
أو أي شرط يختل به  ،كافر أو فاسق أو مبتدع " افر أو طف "الطريق الثالث من طرق التحمل ب ،بطريق اإلجازة
لماذا؟ ألن  ،هناك اشترط التمييز، اشترطوا التمييز ،قبل معه حال األداء، أو طفل غير مميزحاله، مما ال ي

ليروي  ؛أما هنا لمجرد إثبات اسمه في الطباق ،مبنى السماع والعرض على الفهم لما يقال ولما يسمع ليضبطه
غير مميز  :ت اإلجازة، هذا يقولز وقيمي، فال تحتاج إلى تيز كلها مدونة؛ ألن الكتب واألسانيد واألجافيما بعد

يعني هناك في السماع والعرض اشترطوا أن يكون المتحمل  ،ايصح أن يكون معه أن يعد معه سامع   اتمييز  
ألنه إذا  ؛ثم يؤدي بهذه اإلجازة ،سمه ضمن السامعينادون ألنه سوف ي ؛وهنا ال يشترط التمييز ،ااآلخذ مميز  

ن كان غير مميز أو  ،أو استقالال   افي اإلجازة للمعدوم تبع   واختلف ،اختلف في اإلجازة للعموم فقبول الموجود وا 
ثم إذا ميز أو عقل المجنون يروي بهذه اإلجازة، فإذا كان بعض العلماء أجازوا باإلجازة  ،مجنون من باب أولى

م اإلجازة التي نص عليه في مثل هذه واال إله إال هللا فلئن يدخل :أجزت من قال :ودخلوا في قول المجيز ،عامةال
 فيها من باب أولى.

 غيااااااااااااااار مميااااااااااااااا  وذا ا  يااااااااااااااار  
 ...................................    ج

 ج

  .جازة للطفلإلا
................................... 

 

   رأى أباااااااااااو الطياااااااااااب والجمهاااااااااااور   
وقبله  ،حكاه عنهم أبو طاهر السلفيفيما  ،وكذا رآه الجمهور ،القاضي أبو الطيب الطبري  امطلق   اصحيح   آهأي ر 

 والقول الثاني هو القول بالبطالن كقول اإلمام الشافعي، قال: ،الخطيب البغدادي
 بلاااااى ولااااام أجاااااد فاااااي  اااااافر ن اااااً  

 ...................................   ج
 ج

حال السماع ما  فيهناك  ،يعني نعم "بلى" همع تصريحهم بصحة سماع يعني لم أجد في اإلجازة للكافر نقال  
لماذا؟ ألنه في حال السماع ال ينتظر  ،صحته، وهنا في حال اإلجازة اختلفوا فيهاو الكفار اختلفوا في سماع 

ن أدىيسمع ويضبط ويحفظ ثم بعد ذلك إ ،موافقة أحد ، إذا بعد أن أسلم قبل منه ن أدى حال كفره رد عليه، وا 
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ال ما يجيزهاالخ له،هنا االختيار ما  ،ه الشروطفيفرت تو  ثم  ،االختيار للمجيز ؟تيار للمجيز هل يجيز الكافر وا 
 قال:

 جاج المزي،نعم، بحضرة الحافظ أبي الح "بلى" ،مع تصريحهم بصحة سماعه ""ن ً  في اإلجازة  "ولم أجد"
................................... 

 

 بحضاااااااااار  الماااااااااا ي تتاااااااااارا فعاااااااااا  
 ج

لمعدودين من أئمة ، وصاحب تحفة األشراف من الحفاظ ايب الكمالالحافظ أبي الحجاج المزي صاحب تهذ
ليست  ايعني مرار   ،اأي متتابع   ، تترى اإلسالم في هذا الشأن في القرن الثامن بحضرة الحافظ أبي الحجاج المزي 

دي طبيب ، ابن الديان يهو وأجازه الحافظ المزي كإجازة الصوري البن الديان اليهودي، المتطبب مرة واحدة، فعال،
 ن هذا بحضرة الحافظ المزي أجازوه، كاهوممن أفتى بذلك شيخ اإلسالم ابن تيمي ،وأجيز ،ر عند الصوري حض

إضافة إلى أنه في العصور  ،وأن التحمل ال يشترط له الكمال، إنما اشتراط الكمال لألداء ،من باب التأليف
، بقاء سلسلة اإلسنادإإنما هي لمجرد  ،وقت الروايةالمتأخرة ما صار للرواية القيمة التي كان لها قبل ذلك في 

المقصود أنهم أجازوا  ،وأجازوا للمعدوم ،وأجازوا على العموم ،المميز وغير المميزبي الص ، يجازاليهودي فيجاز
لنفر من اإلسالم ألنه لو منع من اإلجازة  قرب ما يكون مثل هذا إلى التأليف؛وأ ،طبيب يهودي ،لهذا اليهودي

وصار يروي بهذه  ،وبالفعل هداه هللا فأسلم ،أن يهديه -جل وعال-هللا  ىلكنه حضر وأجيز عل ،لمينوالمس
 اإلجازة. 

 ن اااا  اولاااام أجااااد فااااي الحماااا  أ ًضاااا
 ج  و ااااااو ماااااان المعاااااادوم أولااااااى فعاااااا    ج

يه أو عطف على أبو  ،الروح أو لم تنفح فيه الروح هنفخ في اءسو  ،أو في إجازة الحمل ،وكذا لم أجد في اإلجازة
ا تناسلوا، ولحبل أجزت لك ولولدك م ،ألنه تقدم في المعدوم أنه يعطف على أبويه ؛يعني استقالال   ،أبيه أو ال

أو  ،أجزت لما يولد لفالن ،من أجازه استقالال   م، ومنهاأجازه بعض العلماء عطف   ،د فهو معدومجو الحبلة مما ال ي
ذا كان هذا في المعدوم الذ  .من باب أولى -الحمل–ن يجاز المحمول به فلئ ي لم يحمل بهما سيولد لفالن، وا 

 ن اااا  اولاااام أجااااد فااااي الحماااا  أ ًضاااا
 ج  و ااااااو ماااااان المعاااااادوم أولااااااى فعاااااا    ج

وتترتب عليه  ،ألن هذا موجود ؛يعني بال شك فعال   ،وهو أي جواز اإلجازة للحمل من جواز إجازة المعدوم أولى
 ، فال شك أنه أولى من المعدوم، لسبب في إيجاده بعدلم يحصل ا ،وذاك معدوم لم يخلق بعد ،أحكام

 ولل طيااااااب لاااااام أجااااااد ماااااان فعلااااااه
 

 ................................... 
مما يتأيد به عدم النقل في الحمل، لم أجد من  قال: وللخطيب "ولل طيب لم أجد من فعله"ولم أجد، قال: 

ئله"قد  لأ:""قعني إجازة الحمل، لم أجد من فعله شيوخي من فعله، ي  ،قلت: قد رأيت بعضهم "رأيأ بعضهم قد س 
ئله"صالح الدين  ،وهو الحافظ العالئي ، حيث ايعني تبع   "م  أبو ه"أي اإلذن للحمل، اإلجازة للحمل  "قد س 

ولم يستثن الحمل؛ ألن االستدعاء فيه األبوان والحمل، فأجاز،  "م  أبو ه ف جا "ولحملهما،  ،اإلجازة لهمائل س  
ولكن يمكن، لعل أن يقال يعني  "ولع "ولم يستثن الحمل  "م  أبو ه ف جا "قال: أجيز األبوين دون الحمل ما 

ونظر في االستدعاء  ،ما اصفح يعني تصفح  "فَّ "ما اصَّ لكن يمكن أن يقال: لعل الحافظ العالئي  ،التماس ولعل
ذا باإلجازة  ،جازة من فالنهذه طلب إنظر، قيل له: كأنه  ،المقدم إليه، فلم يقف على الحمل وزوجته، ما نظر، وا 
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صفح، يعني ما تصفح، واإلجازة مع عدم التصفح اوللحمل، وما دقق النظر فقال: أجزت، لعله ما  :فيها مكتوب
والعرض أن الشيخ ال يلزمه أن ينظر في وجوه جميع الطالب  ،سبق لنا أنها صحيحة؛ ألنه إذا صح في السماع

 ،يقول: فالن من هذا، ويتصفحهم -وهللا–ما يلزم أنه  ،مع عليه حال سماع الكتاب عليهأو يس ،الذين يسمعون 
"ف جا  ، وغير المتأهل وعند األداء ينظر المتأهل ،ويتأكد من أسمائهم، وأهليتهم، ما يلزم، إذا سمعوا كل يؤدي

 :تصفح نظر األسماء ولع  ما اصف "
 ف  ا سااااما  فيهااااا  ذ فعاااا مااااا اصاااا  ...................................

 

أي حيث أجاز  " ذ فع "، ما تصفح األسماء طلب اإلجازة في االستدعاء -في االستجازة-األسماء التي فيها 
 تصفح، وعلى أي حال: دون 

 وينبغاااااي البناااااا  علاااااى ماااااا ذ اااااروا
 

  ااااا   علااااام الحمااااا َ و اااااذا أ هااااار 
 

ال ما ي   ،علممعنى ي   ماعلم؟ ال ي   أو ،علمي   الذي يعني مسألة اإلجازة الحمل مبنية على أنه هو علم؟ يعني هل وا 
ال فعلم الحمل  ،أو يعامل معاملة المجهول؟ هذا هو المقصود ،علم حقيقته؟ ال، هل يعامل معاملة المعلومت   وا 

ينبغي  -على كل حال-، ويعلم ما في األرحام في خمس ال يعلمها إال هللا، وينبغي -جل وعال-خاص باهلل 
أم ال؟ فإن  ،أي الفقهاء من أنه هل يعلم الحمل "على ما ذ روا"صر، أي بناء صحة اإلجازة له، البناء في الق

ن قلنا يعلم كان كالموجود، ومعنى علم الحمل يعني معاملة الحمل معاملة  قلنا: ال يعلم، كان كالمعدوم، وا 
يعني أنه يعامل معاملة الموجود، وال علم، أو معاملة المعدوم، والفقهاء يقولون: إنه من هذه الحيثية ي   ،المعلوم

والدابة الحامل ال شك أن قيمتها أكثر من قيمتها  ،ه، الجارية الحاملشك أنه موجود، بدليل أنه يزيد من قيمة أم   
بدونه، فهو يعامل معاملة الموجود المعلوم، ال معاملة المعدوم، وهذا النماء يسمونه النماء المتصل، لكن إذا 

ولذلك وضع عليه  ؛علم سهل العلم به واضح، وأما بالنسبة لما في األرحام هذا ي  ء  منفصال  ولدته صار نما
 ،هة لعلم العلم بد التي يعلم بها براءة الرحم، وأما بالنسبد  وضع عليه ما وجد في الع   ،العالمات من عدم الحيض

األطباء بآالتهم لما تقدم الطب زعموا ، و -جل وعال-هذا علمه إلى هللا  ؟كامل أم ناقص، وذكر أم أنثى؟ وكيفيته
أنهم يعلمون ما في األرحام من األيام األولى، وهذا ليس بصحيح، أكثره ظنون، وتخبطات، لكن إذا عرفه الملك 

وبعث إليه الملك، وأمر بكتب أربع كلمات، هذا باإلمكان أن يعلم؛ ألنه خرج عن دائرة  ،حينما يتم الطور الثالث
 الغيب.

 ناااااا  علاااااى ماااااا ذ ااااارواوينبغاااااي الب
 

 ................................... 
 يعني الفقهاء من أنه:

  ااااا   علااااام الحمااااا َ و اااااذا أ هااااار  ...................................
 

ه، يعني أنه يعامل معاملة الموجود، ، قال: تصح اإلجازة لأو ال يعلم، فمن قال يعلم ،يعني البناء على كونه يعلم
 ؟نعم

 ......طالب:
 المقصود أنه يعامل معاملة موجود، والذين يقولون: ال يعلم، هؤالء يعاملونه معاملة معدوم.
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 :يعني النوع الثامن من أنواع اإلجازة "والثامن"
 ...........اإلذن بماااااااااااا سااااااااااا حمله

 

 الشااااااااي  والصااااااااح   أنااااااااا نبطلااااااااه 
 

، إذا رويتها أجزت لك د، يقول: إذا حملتهاالشيخ حينما يجيز يجيز مروياته، لكن إذا أجاز أحاديث لم يروها بع
 أنواع اإلجازة: اإلذن في اإلجازة بمعدوم. من النوع الثامن "والثامن"أن ترويها 

يعني بالمروي المعدوم  ،، وهنا اإلجازة بالمعدومأو استقالال   ،ااألول: اإلذن باإلجازة للمعدوم، إجازة المعدوم، تبع  
"اإلذن بما ، يعني ما سأرويه بعد وما سأرويه ،يعني أجزت لك أن تروي مروياتي الذي ال يرويه الشيخ إلى اآلن،

اإلذن بما سيحمله الشيخ المجيز من المروي مما لم يتحمله بعد، لم يتحمله إلى اآلن، يأتي المستجيز  س حمله"
 -اأيض  –ا، قال: أجزني د مروياته، يقول: وهللا أنا ما عندي إال الكتب الستة أجيزك إياهفيطلب من الشيخ المسن  

مرة ثانية، أصير  آتيويحدد له كتب قال: إن رويتها فيما بعد لما  ،وبقية الكتب ،والموطأ ،والمسند ،بالستة
ما بعد فأنت ترويه عني يعني فيما بعد، يعني إن رويته في "ما س حمله"انتهيت من المشوار الثاني، هذا معنى 

 يعني المجيز من المروي مما لم يتحمله، والصحيح بل الصواب "اإلذن بما س حمله الشي "كمروياتي 
 وسبقه عياض: أنا نبطله. ،يعني هذا النوع باطل، بل الصواب كما قال النووي  "والصح   أنا نبطله"

يعني مروياتي  أن يقول المجيز: أجزتك ما أرويه،ولم يفصلوا بين المعطوف وغيره، الذين أبطلوه لم يفصلوا بين 
وما سأرويه؛ ألن الشيخ يعني احتمال  ،أجيزك مروياتي ،وما سأرويه، ما أرويه اآلن ،اآلن حال اإلجازةالموجودة 

، ولم وال استقالال   ،اأن يزيد في مروياته فيما بعد، وال على جهة االستقالل حيث يقول: أجزتك بما سأرويه، ال تبع  
 يستفصلوا، يقول:

 وبعااااااا  عصاااااااري ع اااااااا  بذلاااااااه
 

 ................................... 
 وما سيرويه، ،يعني قد بذله، أي أعطى من سأله ما يرويه

 واباااان مغياااا  لاااام يجااااب ماااان ساااا له  ...................................
 

فقال: أجزني بما ترويه، وما  ،سأله شخص "لم يجب من س له"اسمه يونس بن مغيث القرطبي  "ابن مغي "
لجواب كيف يعطي الشيخ ما لم يأخذ؟! كيف يعطي ما لم ، غضب، فكان استرويه فلم يجبه، فغضب السائل

، ثم تقول: أجزني، يعني هذا مثل بيع ما ال يملك، يعني كأن تأتي إلى شخص ليست له رواية أصال   يأخذ؟!
، وال روايات، فكيف يجيزه، فالذي ال يوجد في مرويات الشيخ حكمه ا؟ ما عند الشيخ إجازات أبد  بماذاأجيزك 

يعني نظير  طيك ما لم يأخذ، وما لم يملك بعد؟!ويع ،حكم هذا، حكم الشيخ الذي ليست له رواية، كيف يجيزك
فقلت له: بعني السلعة الفالنية، فقال: ما عندي، قال: أمرها سهل تذهب إلى  ،لو جئت إلى تاجر من التجار

زونك، أنا لو رحت لهم طردوني، يعني ويجي ،ويقدرونك ،وتشتري، وأنت أيها الشيخ تذهب إلى الشيوخ ،السوق 
–الشباب يقولون هذا الكالم، فالشيخ يقول: ال أستطيع أن أجيزك بما لم أتحمله، وليست لي به رواية، التاجر 

 -عليه الصالة والسالم-وأنا لم أملكها بعد، والنبي  ،إذا كان من أهل التحري يقول: كيف أبيعك سلعة -اأيض  
 ،عني اآلنوالسلع موجودة، ب   ،، يقول: يا أخي أنت عندك دراهم تبع ما ليس عندك(())البن حزام: قال لحكيم 
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وأنت تصرف إذا ذهبت وجدت، هذا ال يجوز بحال؛ ألن هذا بيع ما ال يملك، وهذه إجازة ما ال يملك، والتنظير 
 ؟نعممطابق، 
 .....طالب:.

ن كا ن وجوده في السوق وجود كثرة، يعني مضمون، البيع ظاهر، كونه ال يجوز أن يبيع عليه ما ال يملك، وا 
يجيز ما ال  -اأيض  –يقولون: مضمون أنه موجود في األسواق، لكن مع ذلك ال يجوز أن يبيع ما ال يملك، وهذا 
سمع عليك صحيح يملك، يعني أصل اإلجازة، أصل اإلجازة فيها ضعف، يعني لو جاء شخص قال: أريد أن أ  

نما يريد أن يستفيد اتصال  تستفيد؟ ماذاالبخاري، قال:  هو ال يريد أن يستفيد علم من قراءته لصحيح البخاري، وا 
الرواية، يقول: أنا وهللا ما عندي رواية في صحيح البخاري، أنا ال أروي لصحيح البخاري بالرواية، قال: ال، أنت 

ا أعطيت إجازة، هذا الكالم احتمال إذا طلبت من أي شيخ إجازة أعطاك، لكن أنا ما يعطوني إجازة، فأرويك إذ
 ،لمعلوم   الل لصحتها غموض إذا كانت من أهلما هو بصحيح، اإلجازة على ما تقدم فيها ضعف، وفي االستد

ن كان العمل  ،أهل بمعلوم مروي، هذه كلها إذا اجتبرت هذه األمور في أصلها ضعف وفيها خالف قوي، وا 
جازة  :إجازة عامة لمن قال استقر عليها، فكيف إذا توسعنا مثل هذا التوسع، جازة لمعدوم، وا  ال إله إال هللا، وا 

جازة ما لم يتحمله المجيز، هذه كلها زيادة في ضعفها.  لحمل، وا 
 وبعااااااا  عصاااااااري ع اااااااا  بذلاااااااه

 

 ................................... 
، فقيل ضب السائلمن سأله، فغ بن مغيث القرطبي لم يجب يعني قد بذله لمن، أي أعطى من سأله، لكن يونس

 .له: كيف يعطي ما لم يرو
ن   اااااا : أج تااااااه مااااااا صاااااا  لااااااه  وا 

 

لاااااااااااه   أو س صااااااااااا  فصاااااااااااح   عم 
 

، أو سيصح بعدها، الشيخ يجيز ما صح له من مروياته حال اإلجازة "أج ته ما ص  له"إما أن يقول الشيخ: 
الحافظ الدارقطني، إذا كان عمله الدارقطني، أو قد عمله اإلمام  له الدارقطني""فصح   عم  فذاك صحيح عمله 
والشيخ ما عنده فهرست، ما دون الكتب التي يرويها بفهرست ثبت، نعم، ما دونها، فقال:  ،الشيخ كثير المرويات

هذه أنا  ،وموطأ كذا ،نعم أنا عندي مرويات كثيرة منها الكتب الستة، ومسند فالن، وفالن وفالن، ومصنف فالن
معنى سيصح؟ يعني أتذكره، كل كتاب أتذكره أن لي  ماوما سيصح يعني،  ،اهاأذكر أن لي بها رواية أجزتك إي

وما سيصح أني قد حملته فيما بعد،  ،به رواية وقت اإلجازة فأنت مجاز به، يعني ما صح اآلن وقت اإلجازة
م أنت مجاز به، والفرق بين الصورتين أن هذا موجود، لكنه عازب عن ذهن، أو عن ذكر المجيز، وذاك معدو 

 .يعرف المجيز أنه ليس من روايته، وأما هذا يعرف أنه من روايته ال على التفصيل، ال على اإلجمال
جمع بين  من األئمة الحفاظ سواء   "الدارقطني وسواه"وقد عمله اإلمام الحافظ  ،يعني فذاك صحيح "فصح  "
، أجزتك ما صح، يكفي، صح أو اقتصر على قوله: صح، وحذف قوله: يصح، يعني بعدها، يعني ما ،اللفظين
أو ما سيؤول  ،وقت اإلجازة اأو ما يؤول فيما بعد إلى العلم، يستوي ذلك ما كان معلوم   ،كان ما هو معلوم سواء  

جاز الكل حيثما عرف الطالب حالة األداء  "جا  الُ  حيثما عر "أنه من مروياته قبل هذه اإلجازة إلى العلم 
يعني كلما عرفه الطالب أنه من مرويات الشيخ  "جا  الُ  حيثما عر " اإلجازةأنه مما تحمله شيخه قبل صدور 
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رقت كتبه، عنده س   يرويه بهذه اإلجازة، ولو لم يحصل المعرفة بها دفعة واحدة، يعني كأن يكون الشيخ مثال  
لكتب، قال: وعليها السماعات، سرقت هذه ا ،ال يحيط بها، فسرقت، كلها مدونة في كتب امروياته كثيرة جد  

جاز يروي ما أجزتك بما صح عندك من مروياتي، اآلن أنا أذكر مائة كتاب، لكن غيره ما أذكر، فصار هذا الم  
فوجد من مرويات الشيخ التي عليها سماعه مما ال يذكره  ،هذا ما فيه إشكال، ثم زار البلد الفالني ،يذكره الشيخ

ال ما يروي؟ يروي، ثم بعد مدة زار واحد   ،ته، يروي الشيخ وقت اإلجازة، هذا صح عنده أنه من مرويا من أهل  اوا 
فيصح أن يرويه  ،ووجد عنده مجموعة من الكتب عليها سماع ذلك الشيخ، فأضافها إلى مرويات الشيخ ،العلم

 عنه، وهكذا، وهذا متصور، هذا متصور ال سيما في المكثرين، في المكثرين الذين يجازون بالجملة، بالكثرة.
 يعني النوع التاسع من أنواع اإلجازة: تاس ""وال

 ................اإلذن بمااااااااا أجياااااااا ا
 ج

 لشااااااااااي ه ف ياااااااااا : لاااااااااان يجااااااااااو ا 
 

المجيز خاصة،  "بما أجي  لشي ه"يعني اإلجازة اإلذن بالرواية،  "اإلذن"النوع التاسع من أنواع اإلجازة:  التاس "و "
 جيز لي، يعني إجازة على إجازة.كأن يقول: أجزت لك مجازاتي، أو أجزت لك رواية ما أ

ثم إذا تركبت اإلجازة على إجازة أخرى زاد الضعف، ثم إذا كان الطالب يروي بإجازة  ،اإلجازة في أصلها ضعف
إذا كثرت  اعن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة، عن شيخه الذي يروي عن شيخه بإجازة كلما ال تزداد ضعف  

لشيخ من شيخه فيها قوة، والسماع معتمد على عرض فيه قوة، لكن لاألجايز، لكن اإلجازة معتمدة على سماع 
 إجازة على إجازة على إجازة على إجازة هذا فيه ضعف.

 قال:
 والتاسااااااااااااا  اإلذن بماااااااااااااا أجيااااااااااااا ا

 ج

 لشااااااااااي ه ف ياااااااااا : لاااااااااان يجااااااااااو ا 
 

، ا، وصنف فيه جزء  اق  نماطي: إنه لن يجوز، يعني مطليعني هذا النوع اختلف فيه، فقيل: كما قال ابن األ
والسبب في ذلك أن الرواية باإلجازة ضعيفة، واالستدالل لصحتها غموض، عامة أهل العلم تتابعوا على الرواية 

واتصال اإلسناد جعلهم  ،ضعف أثر الرواية اوالسبب المشقة التي لحقت أهل العلم بعد عصور الرواية، أيض   ،بها
إجازة على إجازة  تون، لكن في أصلها ضعف، وفي االستدالل لصحتها غموض كما تقدم، فإذا تركبيتسمح

دخل كلية شرعية، التنظير غير مطابق من كل وجه، لكن فيه  انعم، ازداد الضعف، لكن لو تصورنا أن إنسان  
 مطابقة.

طالب إلى الكليات الشرعية وهم والطالب جاءوا، يعني مثل ما يحصل اآلن، يأتي بعض ال ،دخل مدرس التفسير
متأهلون، ال سيما المتميز منهم من طالب المعاهد العلمية متأهل، فقد يكون الذي درسه التفسير في المعهد 

ال ال؟ نعم هذا لمسناه، أو درسه الفقه أفضل من الذي، أو  ،أفضل ممن سيدرسه في الكلية، يوجد هذا صح وا 
وهذا يدرس في  ،؛ ألنه ال يعني أنه هذا يدرس في الجامعة في الكليةهكذا، و أدق من الذي درسه في الكلية

فإذا فيه أقل من الذي درسه قبل، ثم  ،المعهد أن هذا أجود من هذا، ما يلزم، المقصود أنه دخل مدرس التفسير
ذا به متوسط، ثم جاء مدرس العربية ،جاء مدرس في الحديث، فإذا به بارع، ثم جاء مدرس الفقه به  فإذا ،وا 

النظرة إلى هذا المرفق، فكيف  ؛، لكن إذا كانوا كلهم ضعافاويأتي، هذه يشيل بعضهم بعض ،إمام، وهكذا يأتي
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ويتساهلون بهذا العلم، هكذا إذا كانت طريقة  ،الشرعي لطالب العلم؟ ال شك أنهم يتضاعفون هذا المحضن 
ال يتشرف  -اأيض  –هذه  ،هم ضعيفةالتحمل كلها ضعيفة من شيخ إلى شيخ إلى شيخ، كلهم ضعاف، وطريقت

والذي بعده روى بأقوى  ،طالب العلم بحمل اإلسناد الذي هذا وضعه، لكن إذا كان هذا الضعيف روى بإجازة
 .اطرق التحمل بسماع، والثاني روى بعرض، يعني بعضها يجبر بعض  

قول من ال يعتد به من  حتى قال ابن الصالح: إنه ،يعني لكن قد رد هذا القول ""ف ي : لن يجو ا ورد  
 الذي عليه العمل: "ورد والصح  "تأخرين، ال يعتد به من المتأخرين الم

 ............. والصااااااح   االعتماااااااد
 

 عل ااااااااااااه قااااااااااااد جااااااااااااو ه الن اااااااااااااد 
 

يجتمع أكثر  عليه أي على اإلجازة بما أجيز الشيخ، بل بما أجيز شيخه، فيجتمع ثالث أجايز على نسق، وقد
اإلجازة على اإلجازة قوية الحافظ األصبهاني، فقال:  "أبو نع م"منهم  "قد جو ه الن اد"تي من ذلك على ما سيأ

يعني الفرق بين المثال الذي ذكرته، واألقرب للتنظير أن يأخذ العلم عن شيخ ضعيف، وشيخه ضعيف،  جائزة،
ور، يعني ما هو وشيخه ضعيف الثالث، والرابع ضعيف، والخامس ضعيف، لكن لو أخذ عن شيخ في فهمه قص

ثم  ،ببارع في بابه، لكن حافظته جيده ينقل عن شيخه الذي عنده قوة، وتميز في التحصيل، هذه نعم فيها ضعف
، عندنا أبو نعيم الحافظ يقول: اإلجازة على اإلجازة قوية، ما دام اقوة، ضعف ثم قوة، وهكذا يجبر بعضها بعض  
صححنا الثانية،  ؛ماذا ال نصحح اإلجازة الثانية، صححنا األولىصححنا اإلجازة، صححنا الرواية باإلجازة، فل

 ،والثانية، هذا تفريق بغير مبرر، فإذا أجيزت اإلجازة جاز ،نصحح الثالثة، فالتفريق بين األولى ،صححنا الثانية
 ولو استمر اإلسناد كله إجازات، فقال: اإلجازة على اإلجازة جائزة.

معنى المعطوف؟  مالكنه أجازها في المعطوف خاصة،  ،أحمد بن محمد بن عقدةأبو العباس  "و ذا ابن ع ْ د "
أجازها على المعطوف على المسموع، أجازها في المعطوف على المسموع، يقول: أجزتك مسموعاتي، أجزتك 

نما يجيزه بمسموعاته ،مروياتي حافظ أبو اإلمام ال "والدارقطني" ومجازاته ،ومجازاتي، ال يجيزه باإلجازات فقط، وا 
أي بعد الدارقطني،  "بعده"المقدسي  "نصر"جوزه، والدارقطني والفقيه الزاهد  -اأيض  –اإلمام الدارقطني  ،الحسن

 قال:بن طاهر نقل االتفاق على صحة الرواية باإلجازة على اإلجازة، ابل أبو الفضل 
 والااااااااااااادارقطني ونصااااااااااااار بعاااااااااااااده  ...................................

 

يعني تابع ثالث إجازات بعضها عن بعض،  "الم يقتصر على إجازتين "والى ثالث   "ا"والى ث ثً  قدسينصر الم
في الزمن المتأخر في  "عن"وبعد أن استعملت  ،قال: أنبأنا فالن، قال: أنبأنا فالن، إجازات ،يقول: أنبأنا فالن

ني فالن، قال: أجازني فالن، أجازني اإلجازة يقول: عن فالن، عن فالن، عن فالن، وكلها إجازات، أو أجاز 
قال المصنف الحافظ العراقي  "بإجا  "بعضهم عن بعض ب امن األجايز، والى ثالث   افالن، إلى آخره، والى ثالث  

 :والمحدثين زادوا على ذلك ،الناظم في شرحه: وقد رأيت غير واحد من األئمة
 ............................ وقاااااااااااد

 

 س  عتمااااادرأياااااأ مااااان والاااااى ب مااااا 
 

 ،وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، إذا أجيزت اإلجازة فال مانع أن تستمر ،والى بخمس أجائز ،يعني من األئمة
وال عشر، يعني األسانيد التي يروى بها في هذه الدهور، في هذه العصور قد يكون فيها أكثر  ،وال يكفي خمس



 
 

 
 

01 

 01 شرح ألفية احلافظ العراقي

، فكلهم يروون بإجازة بعضهم عن وبين البخاري  ،نابين يعني إذا وجد خمسة عشر راو  من خمس عشرة إجازة، 
يروون بالعرض على الشيخ،  ،ي، ومثل الرواة المعتمدين القدامىعم من يروي عن البخاري مثل الفربلبعض، ن

 فاكتفي باإلجازات. ،لكن بعدهم صعب العرض على الشيوخ، كثرة الجموع
 ............................ وقاااااااااااد

 

 س  عتمااااادرأياااااأ مااااان والاااااى ب مااااا 
 

 عرفنا أنه القطب الحلبي.
 وينبغااااااااااااااااي ت ماااااااااااااااا  اإلجااااااااااااااااا  

 

 ................................... 
 صادرة من شيخ شيخه لشيخه، ينظر:ال "اإلجا  "كيفية  "ت م "حيث تقررت الصحة  "وينبغي"

 وينبغااااااااااااااااي ت ماااااااااااااااا  اإلجااااااااااااااااا  
 

 فحيااااااااا  شاااااااااي  شاااااااااي ه أجاااااااااا ه 
 

 ، يعني:ح لديهما ص "أجزته"أي أجاز شيخه بلفظ  "أجا ه"
 بلفاااااظ ماااااا صااااا  لد اااااه لااااام ي ااااا 

 

 ................................... 
فإنه حينئذ  ال  ،إذا قال الشيخ المجيز: أجزته ما صح لديه يعني لم يتخط، لم يخط يعني لم يتخط، ولم يتعد،

وجد هناك قيد ال بد أن ي ،يتعدى المجاز، وينظر في إجازة شيخ شيخه لشيخه؛ ألنه قد يظنه أجازه بعموم مروياته
أو  ،يتفطن له، وعلى هذا من أجيز عليه أن يضبط إجازة شيخه، شيخ شيخه لشيخه؛ ألنه قد يكون فيها استثناء

 فيها شرط ال ينطبق عليه.
 بلفاااااظ ماااااا صااااا  لد اااااه لااااام ي ااااا 

 

 ................................... 
 يتعد، لم يتعد الراوي: يعني لم

 مااااا صاااا  عنااااد شااااي ه منااااه ف اااا   ...................................
 

أي الذي صح شيخه منه من مروي المجيز فقط؛ ألنه قد يكون هناك قيد يخرج بعض الكتب، وهناك  "ما ص "
قيد يخرج بعض الرواة، فيتأكد من إجازة شيخه؛ ألنه إذا كان هناك قيد، إذا كان شيخ الشيخ أجاز، وذكر في 

فإنه ال تصح الرواية عنه بواسطة هذا الشيخ الذي وجد القيد الذي يخرجه،  ،وي عنهإجازته شرط يخرج هذا الرا
أو بعض المرويات قد يكون فيه استثناء لبعض الكتب، والحافظ ابن حجر أجاز رواية ذم الكالم للهروي، 

، ولم الكالم واستثنى بعض األبواب، التي له عليها فيها مالحظة، فالذي يظن أن الحافظ أجاز أن يروى عنه ذم
 .ال بد أن يقع في رواية ما لم يرو   يعرف هذه األبواب

فيقول الشيخ العاشر: سمعت الكتاب على الشيخ فالن، إال  ،قد يكون الكتاب فيه فوت من الشيخ العاشر مثال  
، ثم هذا الشيخ يجيز رواية الكتاب لمن يطلب أحاديث من كتاب المناسك، وأحاديث من كتاب الحدود مثال  

ن في إجازته هذا الفوت، ثم الشيخ يجيز رواية هذا الكتاب، ثم الشيخ يجيز الذي ال يعرف اإلجازة اإلجازة، وبي  
وفيه هذا الخرم، فال بد من أن يتأمل  ،فيرويه ،األولى، وأن فيها فوت، يظن أن الكتاب كامل، مجاز به كامال  

خ ثبته مجلد، خمسمائة صفحة، نعم هذا موجود، اإلجازة، وهذا ظاهر، يعني تأمل اإلجازة؛ ألن بعض الشيو 
 اإذا ذكر كتاب   -اأحيان  –، ال سيما عند المتأخرين الذين لهم عناية بالروايات، فتجده اواألثبات كبيرة جد   ،الفهارس

قال: فاتني منه شيء يسير من قراءته على الشيخ، أو من سماعه، يعني يتخلف الطالب، يعني في  ،من الكتب
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وهو غير حاضر، فينبه على هذا أنه فاتني  ،يمرض، فيفوته أحاديث قرئت على الشيخ ،س قد يتخلفوقت الدر 
منه أحاديث من باب كذا، وأحاديث من باب كذا، والروايات معروفة يعني، طريقة الرواية عند أهل العلم 

صحيح البخاري فيها  فيها فوت يسير، ورواية فالن في ،في صحيح مسلم يعني رواية الجلودي مثال   ،معروفة
وأحاديث يسيرة، المقصود أن مثل هذا ال بد من تصفحه، يعني اإلنسان إذا أجيز، إذا أجازه الشيخ المسند  ،فوت

ن بعضها في خمسمائة صفحة، تحوي بالتفصيل مرويات الشيخ، فيبين في رو واإلجازات كما ت ،من أهل عصره
وقال: خالص أنا أروي عن الشيخ كل  ،ده حفظه، حفظه عندهورماه، عن ،وهذا الطالب أخذ الثبت ،هذه األمور

وال يقرأ  ،مروياته، وقد نص الشيخ أن مروياته على سبيل اإلجمال، يعدد الكتب، ثم يفصلها، يقرأ هذا اإلجمال
لينظر هل فيها فوت ال تصح روايته؟ أو ليس فيها وهذه الفهارس  ،التفصيل، فال بد من تصفح هذه األثبات

 ا قال:ولذ فوت؟
 وينبغااااااااااااااااي ت ماااااااااااااااا  اإلجااااااااااااااااا  

 

 ................................... 
وأنواع اإلجازة التسعة، ذكر لفظ اإلجازة بكيفية اللفظ، كيف يقول  ،ثم بعد هذا، بعد أن أنهى الكالم على اإلجازة

ب إجازة لفالن، واشتراط النية لمن كتب، يعني كت ،وشرطها في المجيز والمجاز ،المجيز؟ وشرطه، لفظ اإلجازة
ن كانت صريحة في المطلوب إال أنها فهذا ما ، أما بالنسبة للفظ ... قالوا: الكتابة تحتاج إلى نية، نية األجازة، وا 

أجزت  ا ال يحتاج إلى نية، لكن إذا كتب:هذ ،: أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري لايحتاج إلى نية، إذا ق
أو حتى  ،، أنتم ترون إذا دخلتم بيت شخصةبعض الناس كثير الكتاب ما قصدت؛ ألن -وهللا–، قال: أنا افالن  

من معكم في البيت تجد الناس يتفاوتون، هؤالء الذين سكنوا البيت يتفاوتون، واحد يكتب على كل شيء، يأخذ 
يكتب  ، أواويكتب، ويأخذ ما يأخذ يكتب، تجد أي ورقة تقع في يده يكتب عليها، لو يوقع توقيع   ناديل،كرتون الم

ما يكتب  ة، أو بعت على فالن، أو كذا، المهم من كثر ا، أجزت فالن  ثم بعد ذلك يكتب يجرب القلم مثال   ،أشياء
، وال يكتب، فقال لشخص يجرب القلم بأي لفظ قد يلزمه، لكن ال بد من النية في هذا، وشخص ال يقرأ تجده مثال  

على كل شيء، يكتب اسمه، فتقدم لعمل جهة من  فصار يقلده، يكتبه ،اسمه هلاكتب اسمي رباعي، فكتب 
تعرف تكتب؟ قال:  :الجهات، يعني في أول األمر ما كان هناك شهادات تذكر، الشهادات فيها شح، فالجهة قالوا

 ،ما يردده ةمن كثر  ا، قالوا: اكتب اسمك؟ فكتب اسمه رباعي  الذي تريدون تكتب؟ قال: أكتب  ماذانعم، قالوا: 
ذا كان بعد عامال  فاقتنعوا به، ف ال شيء ،في محل أقول: إن بعض الناس يكتب كل شيء، وا   ،وعنده أوراق ،وا 

تجده يقلدها بكثرة، فبعض الناس مجبول على مثل هذا، فإذا كتب من غير  ؛وعنده أقالم، وقدامه أشياء مكتوبة
ترجمة معقودة للفظ اإلجازة نية هذا ال تصح اإلجازة، فال بد من النية، وسيأتي الحديث عنها، على كل حال ال

 كيف يقول؟ وماذا يشترط لها؟
وكان األنسب في لفظ اإلجازة أن يقدم عليه، يعني في أول الباب، نعم في أول باب اإلجازة؛ ألن لفظ اإلجازة 

به ثم اإلجازة للسماع هذا حكمها، أما تعريفها ما جاء  ،هو من تعريفها، وما يتعلق بالتعريف، يعني اإلجازة مثال  
فاألصل  تعريف اإلجمالي لإلجازة،الواكتفى عن  ،الناظم، ما جاء به الناظم، إنما جاء بتعريف كل األنواع التسعة

 فاللفظ ينبغي األنسب أن يورد قبل أنواعها. ها؟ كيف يتلفظ بها؟، وكيف يلفظ باواصطالح   أن يأتي بتعريفها لغة
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 "أج ته ابن فارس"
 "أج تااااااه" اباااااان فااااااارس قااااااد ن لااااااه

 

 نماااااا المعااااارو  "قاااااد أجااااا أ لاااااه"وا   
 

 ؛بنفسه، يعني ما يحتاج إلى أن يعدى بالحرف اأو مروياتي متعدي   ،أي الطالب مسموعاتي "أج ته"يعني لفظها 
أبو الحسين ابن فارس اللغوي المشهور، صاحب المقاييس،  ،ولذا قال: أجزته، هكذا قال ابن فارس، ابن فارس

ر أئمة اللغة، قد نقله أي تعدية لفظ اإلجازة بنفسه دون حرف، ما صاحب المجمل، المقصود أنه من مشاهي
 ،هذا الكتاب فيه الكالم على اإلجازة يكفي أن يقول: أجزته، كتاب سماه "مآخذ العلم"يحتاج أن يقول: أجزت له، 

ى آخر؛ ألنه وانتقاله إل ،من جواز الماء، جواز الماء الذي هو عبوره من مكان اوأنها يجوز أن يقول: أجزته أخذ  
وتعدى من مكان إلى مكان صح  ،فإذا جاز الماء القنطرة ،والجواز ،سبق في تعريفها لغة أنها مأخوذة من العبور

والزرع، تقول: استجزت فالن فأجازني  ،من الماشية ءمن جواز الماء الذي يسقاه الما اتعديته بدون حرف، أخذ  
 أو ماشيتك، بدون حرف. ،ألرضك إذا سقاك ماء  

نما المعروف لغة واصطالح  ال ابن الصالح: و ق  ؛بالحرف، أجزت لفالن امتعدي   "قد أجزت له رواية مروياتي" اا 
ذا حصل اإلجمال في المتعلق ال بد من  ولذا المجاز يقال: المجاز له، كما أن المجاز به يقال: مجاز به، وا 

فإذا  ، أو المجاز به؟لمجاز له طالب اإلجازةهل هو ا ،بيانه، فإذا قلت: مجاز، هذا مجاز، فال يدرى من المجاز
معنى مجاز؟ هل هو  ماحصل مثل هذا اإلجمال ال بد من بيان المتعلق الذي يحدد، يعني إذا قيل: مجاز، 

مجاز له، يعني شخص طلب اإلجازة فأجيز، أو هو كتاب مجاز به؟ فمادام هذا التردد موجود؛ فال بد من ذكر 
، وأما شرط ا، وأما شرط صحتها؛ ألنه قال: لفظ اإلجازة وشرطههذا بالنسبة للفظالمتعلق الذي يعين المراد 

نما تستحسن اإلجازة من عالم بهو ومن أجازه،  ،فقال ابن الصالح: إنما تستحسن اإلجازة من عالم به ،صحتها  ،ا 
ر، الوليد بن بكر يعني المجاز، ومن أجازه أي والحال أن المجاز له طالب علم، يعني من أهله، والوليد ذا ذك

أي نقل في كتابه الوجازة عن إمامه مالك بن أنس  "الوجازة في صحة العمل باإلجازة"صاحب كتاب  ،الغمري 
 فيها. اشرط  

في صحة القول والعمل  ةالوجاز "اآلن هذا المؤلف يقول: وشرطها، والوليد بن بكر الغمري ذكر في كتابه 
من أهل العلم، والمؤلف  لمجاز طالب علم، ومن أجازه طالب علم أيشترط أن يكون اعن مالك أنه ي   "باإلجازة
 يقول:

نمااااااااااااااا تستحساااااااااااااان اإلجااااااااااااااا    وا 
 

 طالااااااااب علاااااااام ....................
 

 ماااااااان عااااااااالم بااااااااه وماااااااان أجااااااااا ه 
 

................................... 
 

ما فيه  : شرط كمال،عن بعض األشياء يقال وبين االشتراط، نعم يعني مثل ما يعبر ،الفرق بين االستحسان
وما الذي يقتضيه الكمال؟  ،تنافر، ما الذي يقتضيه شرط هوالمضاف إليه، شرط كمال ما في ،تنافر بين المضاف

ال متنافران؟ متفقان  ،وتحسينات ،وحاجيات ،وتعريف الكمال، يعني عندنا ضرورات ،في تعريف حد الشرط، وا 
الشرط،  ؟بأن هذا التحسين وهذا الكمال في مقام الضرورةتحسينات، كيف أقول  ،حاجيات ،كماليات، ضرورات

مقتضى الشرط؟ الشرط أن العمل ال يصح  ماالذي ال يصح العمل إال به، يعني ما في تنافر بين اللفظين؟ 
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ال ما هو  ،يأثم من ال يأتي بهذا الكمال، ظاهرال بدونه، ومقتضى الكمال أن العمل يصح بدونه، بل قد  وا 
 بظاهر؟ نعم.

 مقتضى الشرط؟ أنه ال يصح إال به. ماهذا العمل في هذا الفعل شرط،  :مقصود أنهم حينما يقولون ال
 ..طالب:....

 كيف؟
 طالب:......

 ،اإلسالم تصح بدونه، نعم، طيب، التمييز شرط صحة، البلوغ شرط وجوب ،نأتي إلى شروط الصالة مثال  
في األصل الشرط، الشرط في حق  -من التفريعات يعني دعنا-، اآلن الشرط في األصل شرط وجوب تكليفال

ما ننظر إلى  نحن، بغض النظر عن العامل نفسه النظر إلى العمل، ..الصغير التمييز بحيث ال يصح منه إال
اشترطنا  ااشترطنا التمييز، إن كان مكلف   اعامل، ننظر إلى عمل، العامل تتفاوت الشروط بحسبه إن كان صغير  

أركان، وعندنا شروط، وعندنا واجبات، وعندنا  مل، لكن األصل في جملة الشرط يعني عندناالتكليف لوجوب الع
سنن، لجميع األعمال، فهل نقارن الشرط بالسنة باعتبار العمل، ال باعتبار العامل، باعتبار العمل ال نستطيع أن 

وهو شرط فيها مثل  ،نسبة للصالةإن الوضوء بال :شترط للعمل بما يستحب له، نعم، هل نقولنقارن، اشتراط ما ي  
ال ما استطعنا  ،، هذا يستحسنما يستحب لها؟ نعم، مثل رفع اليدين مثال   وهذا يشترط، إذن بين الكلمتين تنافر، وا 

 ، والمستحب، الشيخ يقول:والركن ،والواجب ،أن نميز بين الشرط
نمااااااااااااااا تستحساااااااااااااان اإلجااااااااااااااا    وا 

 

 ................................... 
 وابن الصالح يقول: شرط صحتها.؟ كيف

 ... ..طالب:.
 كيف؟
 ......طالب:

ابن الكالم في شرطها، هو يقول شرطها، وابن الصالح يقول: أما شرط صحتها الذي يرتبط بالترجمة، فقال 
 يقول؟ ماذايعني ما معكم الشرح؟ الصالح: إنما تستحسن اإلجازة، 

 .....طالب:.
 ال شك أن هذا فيه شيء من التنافر: " نما تستحسن اإلجا  "ا يقول هذا الكالم على شرطه نعم،

نمااااااااااااااا تستحساااااااااااااان اإلجااااااااااااااا    وا 
 

 ماااااان عااااااالم باااااااه ................. 
 

يعني هذا، ذكر  "ذا ذ ر"يعني ابن بكر الغمري  "والوليد"يعني من أهل العلم  "ومن أجا ه طالب علم"أي بالمجاز 
عالم،  ،هذا شرط ،افيها، يعني إن كان عالم   "ا"شرطً الك بن أنس إمامه، م "عن مالك"أي نقل في كتابه الوجازة 

 ،، يعني المجاز طالب علم، والمجيز عالمأو تفصيال   ،طيب العلم يتفاوت، هل المراد بالعلم بالمجاز به إجماال  
د الرواية ؛ ألن اإلجازة إذن بالرواية يفيد، يفيد اإلذن، يفيوكالهما يشترك في صفة العلم بالمجاز به إجماال  

، هل نقول: إن المجيز ال بد أن يكون على معرفة بصحيح البخاري حينما أجازه ، ما هو يفيد تفصيال  إجماال  
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 ،، والمجاز يشترط أن يكون على معرفة بما في صحيح البخاري؟ ال، ال يلزم، إنما المقصود العلمتفصيال  
 ول:ي عمر بن عبد البر، يقوالمعرفة اإلجمالية بحيث ال يلتبس بغيره، وعن الحافظ أب

................................... 
 أن الصااااااااااااح   أنهااااااااااااا ال ت باااااااااااا 

 

 ................. وعاااان أبااااي عماااار 
 

  ال لمااااااااااااا ر ......................
 

بالصناعة حاذق فيها،  "ال ت ب   ال لما ر"يعني اإلجازة  "أن الصح   أنها" يعني ابن عبد البر "وعن أبي عمر"
فيما ال يشكل، يعني عارف فيما ال  -اأيض  –يعني وحاذق  "وما ال  ش  "لماهر بالصناعة يعني حاذق فيها  إال

 يشكل إسناده، يعني، نعم، وما ال يشكل.
 ...طالب:...

 كيف؟
 ..طالب:....

 عندك مفتوحة:
  ال لمااااااااااااااا ر ومااااااااااااااا ال  شاااااااااااااا    ...................................

 

ل، نعم يعني إذا شك  بما ي   ا، أن يكون عارف  "ال"ل ما نحتاج إلى شك  األصل أنها لو كانت ي   ،ل  شك  أو ال ي   ،إسناده
أقل  اأنه ال بد أن يكون عارف   ،ن اإلجازة مع هذا الشرط: إل بكسر الكاف ما نحتاج إلى ال، إال إذا قلناشك  قلنا ي  

هذا ال يصلح أن يجاز، يعني  ؛ما ال يشكلو  ،بكل شيء المشكل أما أن يكون جاهال   ،األحوال بغير المشكالت
وهذا وجه الكسر، وأما على ضبطها   "ش   "وما ال    أقل األحوال الذي ما فيه إشكال  نشترط أدنى مراتب العلم،

يدة وع ب   ،ةيد  ب  عن الشكل نعم يستطيع أن يميز هاذ المجاز بين ع  " فالحروف إذا كانت مغفلة لشك  ي  "بفتح الكاف 
ذا لم نضبط ي  يستطيع أن  انطقها بالفتح، يعني اعرف ما ال يشكل، وهذا مقتضى كونه ماهر  " ةيع  ه  ابن ل  "ميز، وا 
ن لم ت   ،أن يعرف الحروف ،بالصناعة اشترطنا أدنى قدر للمعرفة، أنه أقل  "لشك  وما ال ي  "ل، أما إذا قلنا: شك  وا 

، وهذا فهذا صحيح ،ها لتعذر الرواية باإلجازةاألحوال األمور غير المشكلة، وأما األمور المشكلة فلو اشترطنا
وأولى  "أحسن"والكتابة  ،يعني بأن تجمع بين اللفظ "ب تب"أيها المحدث  " ن تج "يعني باإلجازة  "واللفظ"صحيح 
أي من اإلجازة  "أدون"أي هذا الصنيع  "و و"اإلجازة  ""فانو  يعني مجرد كتابة  "دون لفظ"يعني بكتب  "أو دون"
 فالظاهر عدم الصحة. ؛ولم ينوها ،يعني إن كتبها ،بها في المرتبةالملفوظ 

 المقصود في قول المؤلف:
 واللفاااااااظ أن تجااااااا  ب تاااااااب أحسااااااان

 ج

 و اااااو.......... أو دون لفااااظ فااااانو   
 

إذا لم تكن  ن الظاهر عدم صحتهاهذا دون األول، ومنهم من يقول: إ يعني تكتب فقط دون لفظ،، دون األول
  .هناك نية

أجزتك وكتب له هذا أكمل، إذا اقتصر على الملفوظ كفى،  :كتابة كناية تحتاج إلى نية، فإن تلفظ بها فقالألن ال
.، كتابة بدون لفظ دون اللفظ، وكتابة بدون نية الظاهر عدم .إن اقتصر عن الكتابة دون نية ودون لفظ.

 الصحة.
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 حمد وعلى آله وصحبه أجمعين . وهللا أعلم ، وصلى هللا وسلم  وبارك على عبده ورسوله نبينا م
 
 
 
 


